Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Természetjáró Szövetség
Székhely: 3527 Miskolc, Selyemrét u.1.
Internet: www.eszaktura.hu, E-mail: hegyitura@eszaktura.hu

Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással
2013. december 08.
A B.-A.-Z Megyei Természetjáró Szövetség „Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró
Mikulással” címmel Mikulás túrát szervez a város általános- és középiskolás tanulóinak.
Időpont:

2013
2013. december 08.,
08., vasárnap

Nevezés:

Iskolák csoportos nevezését várjuk. (C
(Csoportonként maximum 35 fő diák
és egyéni igény szerinti létszámú felnőtt kísérő.
kísérő.)
Mikulás csomagot és kitűzőt csak az előre nevezett diák résztvevőknek
tudunk biztosítani.
biztosítani.
A túraútvonal teljesítését térkép és szalagozás segíti, de a nevezéskor
előre jelzett kérésre túravezetői segítséget nyújtunk.

Nevezés módja:

hegyitura@eszaktura.hu e-mail címen.
címen.
A nevezéseket minden
minden esetben visszaigazoljuk, melynek során megadjuk
az adott túrán belül a csoport részére előjegyzett rajtidőt.

Nevezési határidő:

2013.
2013. december 01.
01.

A nevezéseket a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni. Maximális létszám 500 fő.
Rajtoláshoz jelentkezés:
jelentkezés:

2013.
2013. december 08.08.-án az Állatkert (Vadaspark) bejárata előtt, a
perccel.
nevezés visszaigazolásakor megadott rajtidő előtt 15

Túraútvonalak:
TÚRA
JELE

RAJT
IDŐPONTJA

ÚTVONAL

TÁV
(KM)

SZINT
(M)

Krampusz
(középiskola)

8:15-8:55
Állatkert bejárata-Köpüs-völgy-Ortás-rét-Keskeny(10 perces
lyuk-Hársas-bérc-Csanyik-völgy–Állatkert bejárata
időközönként)

12,0

240

Hópihe
(ált. isk.)

8:40-10:00
Állatkert bejárata - Ostoros-nyereg - Kakukk(10 perces
pallag - Égés-tető - Nagy-Ortás-tető alatti elágazásidőközönként) Köpüs-völgy - Állatkert bejárata

6,0

120

A túraútvonal bejárása során a csoportok mind a Krampusz, mind a Hópihe útvonalon 66-6
ellenőrző ponton elméleti és ügyességi feladatokat oldanak meg, melyeket
melyeket korosztályonként
(általános iskola alsó, általános iskola felső és középiskola kategória) értékelünk.
Figyelem: az összpontszám számításánál értékelési szempont az előzetesen jelentkezett
létszámhoz képest ténylegesen résztvevő diáklétszám.
diáklétszám.
Kategóriánként a legtöbb pontszámot elérő csapatokat külön is jutalmazzuk a csapat
választásának megfelelően:
2 éjszaka térítésmentes szállás a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetég
hollóházi kulcsosházában összesen 26 fő részére, mely felhasználható 2014.
szeptember 30-ig.; vagy
térítésmentes részvételi lehetőség a csapat tagjainak 2014. március 15-én, a
XVII. Népek Tavasza teljesítménytúrán.)
A túra végén a Mikulás és a Krampuszok várják a gyerekeket, ahol Mikulás csomaggal és
meleg teával vendégeli meg a túrázókat.
túrázókat.
A túra teljesítéséért minden diák kitűző jutalomban is részesül.
Nevezési díj:

nincs

Költségek:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Sport Mecénás Alapból
történő támogatásának köszönhetően a B.B.-A.A.-Z. Megyei Természetjáró
Szövetség vállalja.
vállalja.

Miskolc, 2013. november 17.

A túrára mindenkit szeretettel hívnak és várnak a rendezők!

